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O fazendeiro Paulo Faruk de Moraes se 
tornou réu pelo assassinato do agrôno-
mo Silas Henrique Palmieri Maia, que foi 
morto a tiros em Porto dos Gaúchos, na 
tarde do último dia 18 de fevereiro. Ago-
ra, ele responderá por homicídio quali-
ficado por motivo fútil e sem chance de 
defesa à vítima.                          Página -7

EXECUTOU AGRÔNOMO

Fazendeiro 
vira réu por
homicídio 
qualificado 

Fazendeiro 
vira réu por
homicídio 
qualificado 

DECRETADO

Luverdense
decide fora
vaga contra
o Fluminense
O Luverdense, único mato-
-grossense que chegou à ter-
ceira fase da Copa do Brasil, 
vai encarar o Fluminense 
e decide no Rio de Janeiro 
a vaga na fase seguinte. Os 
confrontos já estavam defi-
nidos por chaveamento, mas 
a CBF realizou nesta sexta-
-feira o sorteio dos mandos 
de campo.                         Página  -6

Foi decretado pelo governo a suspensão das atividades em 16 delegacias da Polícia Civil em 
Mato Grosso. O governador Mauro Mendes justificou, além da falta de efetivo para as locali-
dades, o baixo índice de produtividade e registros de ocorrências nas unidades onde não são 
comarcas, ou seja, que não tem juiz, nem promotor e defensor público.                                               Página -3

16 DELEGACIAS FECHADAS

BOLSONARO DECRETA

NOVA MUTUM

Fim das 
lombadas
eletrônicas

4 kg de
maconha
apreendidos

Utilizando-se de sua conta 
pessoal no Facebook, o presi-
dente Jair Bolsonaro deu uma 
declaração que agradou aos 
caminhoneiros de todo o país. 
Segundo ele, as rodovias fede-
rais brasileiras deixarão de ter as 
lombadas eletrônicas.

 Página - 3

A Polícia Militar apreendeu 
na madrugada desta sexta-feira 
mais de quatro kg de drogas, 
em uma residência na Avenida 
das Seriemas, centro de Nova 
Mutum, dois suspeitos foram 
presos. Algumas porções de 
maconha foram encontradas no 
guarda-roupas.               Página - 7
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das com o mesmo descaramento, cau-
sando incontáveis problemas na vida 
de quem resolve, além de se automedi-
car, fazer isso com drogas extremamen-
te fortes e específicas.

Se vender atestados e receitas não 
fosse o suficiente, os próprios medi-
camentos controlados, originais ou 

falsificados, podem ser 
comprados sem grandes 
dificuldades em algumas 
farmácias ou pela inter-
net.

Comprar ou ven-
der qualquer um desses 
itens, evidentemente, é 
crime, e além dos proble-
mas de saúde que você 
pode ter, ainda tem chan-
ces de ter grandes pro-

blemas com a justiça. Quem acredita 
que tudo se resolve com o bom e velho 
“jeitinho brasileiro” pode ter uma gran-
de (e desagradável) surpresa ao tentar 
se aventurar no mundo do comércio de 
atestados, receitas e medicamentos.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!

Tão fácil comprar...
Quando se fala em atestado médico 

falso, assunto do artigo anterior, se ima-
gina, muitas vezes, um “esquema” extre-
mamente complexo que faz com que o 
documento chegue até suas mãos, mas 
não é bem isso que acontece. Em um “co-
mércio” cada vez mais “descarado”, ates-
tados pedem ser comprados até mesmo 
em redes sociais, 
por pessoas que 
sequer têm con-
tato com a área 
médica. A expli-
cação está em 
uma palavra: fal-
sificação.

Em outros 
tempos realmen-
te existia uma 
questão de “des-
vio” de blocos de atestado, com ou sem 
a participação direta do médico, e poste-
rior comércio, de forma reservada e crite-
riosa. O tempo passou e algumas gráficas 
passaram a imprimir blocos “a mais” e 
vender no mercado negro. Hoje muitas 
pessoas que têm conhecimentos de artes 
gráficas e uma impressora acabam por 
“despejar” esses documentos, com custos 
que vão, normalmente, de R$ 50,00 a R$ 
200,00, podendo variar dependendo do 
que o “cliente” procura.

É evidente que em um mercado dessa 
natureza o atestado não é o único “pro-
duto” a venda: receitas de medicamentos 
controlados também são comercializa-
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O grupo de ministros mais ideológicos do go-
verno Jair Bolsonaro (PSL) dá a impressão de com-
petir, dia a dia, pela produção de estultices. Nessa 
acirrada contenda, que envolve áreas relevantes, o 
titular da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, tem 
merecido destaque.

Já em seu discurso de posse, deixou claro o tipo 
de preocupação paranoica que nortearia sua atua-
ção. Atacou uma fantasiosa ideologia de gênero que 
estaria a conspurcar a formação dos jovens do país 
e disparou contra o fantasma do marxismo cultural. 
No posto, o ministro pouco deixou ver, até agora, 
de seus planos para aspectos centrais do ensino do 
país —como elevar a qualidade do aprendizado e 
superar o gargalo do nível médio, para citar alguns.

Em vez disso, envolveu-se em decisões ques-
tionáveis, caso da nomeação de ex-alunos sem ne-
nhum traquejo em gestão pública para postos re-
levantes da pasta. Num episódio constrangedor, 
acabou por exonerar um funcionário após a publi-
cação de um edital que estabelecia critérios defi-
cientes para a compra de livros didáticos.

Na coleção de declarações infelizes, disse que 
o turista brasileiro se comporta como um canibal, 
a furtar objetos de hotéis e aviões — um comporta-
mento a ser corrigido, para ele, na escola. Também 
atribuiu erroneamente uma frase chula ao cantor 
Cazuza (1958-1990), o que ocasionou um pedido de 
desculpas à mãe do artista.

Na última semana, Vélez houve por bem con-
clamar as escolas do país a um ato de civismo en-
trelaçado com propaganda do governo. Enviou por 
e-mail a estabelecimentos públicos e privados uma 
mensagem na qual exortava alunos, professores e 
funcionários a se perfilarem para cantar o hino na-
cional diante da bandeira. A carta solicitava que as 
cerimônias fossem gravadas em vídeo, o que de-
mandaria autorização dos pais. Apresentava, ade-
mais, um texto a ser lido nas ocasiões.

“Brasileiros! Vamos saudar o Brasil dos novos 
tempos e celebrar a educação responsável e de qua-
lidade a ser desenvolvida na nossa escola pelos pro-
fessores, em benefício de vocês, alunos, que cons-
tituem a nova geração. Brasil acima de tudo. Deus 
acima de todos!”, dizia a peça, num endosso forçado 
ao slogan de campanha de Bolsonaro.

Tamanho disparate, que mais parece sátira 
ficcional de um movimento ufanista, não poderia 
deixar de provocar imediatas reações de repúdio. 
É espantoso que o ministro não as tenha previsto.

Diante da péssima repercussão, Vélez anun-
ciou que reformularia a carta para suprimir a pro-
paganda bolsonarista. Assumiu, parcialmente, um 
equívoco —foi o que mais fez neste início de gestão.

Editorial

O disparate do MEC

Ranking dos Políticos - Facebook

safio que é a manutenção do sistema previden-
ciário sustentável. Todos os meses são pagos, 
apenas no Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS)/INSS, quase R$ 34 bilhões correspon-
dentes a cerca de 29 milhões de benefícios.

As despesas do INSS, que atualmente gi-
ram em torno de 8%, podem chegam em 2060 
com percentual de 18%, o que inviabilizaria a 
Previdência. Para se ter uma ideia, em 2017, o 
déficit do RGPS foi de R$ 182,4 bilhões. Entre 
mudanças e ajustes, temos uma proposta bas-
tante clara quanto às possíveis novas regras 
para a aposentadoria no Brasil. Idade mínima 
de aposentadoria, percentuais maiores de con-
tribuição dos servidores públicos, entre outras 
mudanças que ainda serão maturadas no pro-
cesso de discussão no congresso. Hoje, os tra-
balhadores da iniciativa privada seguem o teto 
da aposentadoria do INSS, mas os servidores 
públicos podem receber até o valor integral de 
seu salário. Caso a PEC seja aprovada, todos os 
colaboradores passarão a receber apenas o teto 
do INSS, que hoje é de R$ 5.645,80. Inclusive 
político. A única categoria que não deverá ser 
atingida são a dos trabalhadores rurais. Fato 
consumado é que os investidores internacio-
nais estão de olho no Brasil para respirarem 
mais aliviados em um futuro próximo, onde se 
demonstre maturidade política e espírito esta-
dista de todos os envolvidos. A reforma não é 
uma questão de querer ou não, de governo A ou 
B, é pauta de sobrevivência fiscal de um país.  
Notório que a fatura de anos de desmandos nas 
contas da previdência levou a atual situação, e 
remédio amargo se faz necessário para que em 
pouco tempo não se tenha que adotar medidas 
ainda mais desfavoráveis. Se todas as conjun-
turas forem possíveis, essa reforma deverá ser 
votada até o meio do ano. Mas o componente 
mais influente certamente é um governo forte. 
Governo enfraquecido não enfrenta os “lobbys” 
poderosos de sindicatos, empresas e categorias 
influentes. A questão é saber se o atual gover-
no de Jair Bolsonaro terá cacife político para 
implantar a reforma necessária. Até lá, o jogo 
político, as pressões de quem for atingido de al-
guma maneira e o espírito de barganha política 
da Câmara e do Senado devem passar por rigo-
rosos testes.

RENATA VIANA É ADVOGADA E CONSUL-
TORA POLÍTICA

Reforma da Previdência

IMAGEM DO DIA

PONTA DO ICEBERG
A Operação Fantoche da Polícia 

Federal pode ter encontrado até o mo-
mento somente “a ponta do iceberg” 
do esquema de corrupção instalado no 
Sistema S. Em fevereiro, a PF cumpriu 
40 mandados de busca e apreensão e 
10 de prisão em sete estados Pernam-
buco, Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, 
Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e 
Alagoas. O desenrolar da investigação, 
pode atingir o sistema em Mato Grosso.

DESDE 2002
O esquema, até o que se sabe, atuou 

de forma contínua, desde o ano de 2002, 
executando contratos firmados por 
meio de convênios com o Ministério 
do Turismo e entidades paraestatais do 
intitulado “Sistema S”. Estima-se que o 
grupo já tenha recebido mais de R$ 400 
milhões decorrentes desses contratos. 
O montante, se comprovado esquema 
nos mesmo moldes em outros estados, 
tende a ser ainda muito maior.

ERRO DE TEMER
Veterano na política, o deputado fe-

deral Carlos Bezerra aproveitou reunião 
recente da bancada com o presidente 
Jair Bolsonaro para dar conselhos ao 
chefe do Executivo nacional. “Já acabou 
esse discurso de esquerda, acabou a 
campanha, agora é governar, é isso que 
o povo quer”, avaliou o mato-grossense. 
Bezerra conta que na reunião foi claro 
ao dizer a Bolsonaro que o maior pro-
blema do Brasil não era a Previdência. 
“Se ele focar só na Previdência, vai co-
meter o mesmo erro do Michel Temer”, 
completou.

Ontem o dia foi de homenagens às mulheres, em come-
moração ao Dia Internacional da Mulher. Nas redes sociais, 
muitos usuários deixaram mensagens de carinho, afeto e 
respeito a elas.

Sempre que você souber de alguém que ofere-
ça, sob qualquer pretexto, documentos médicos 
falsos e medicamentos controlados para comer-
cialização, denuncie. Se cada um fizer sua parte, 
conseguiremos afastar essas práticas do nosso 
dia a dia. Pode parecer difícil, mas se desejamos 
um País melhor, temos que lutar por isso!

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Reprodução

RENATA VIANA

A famigerada “Reforma da Previ-
dência” é uma unanimidade nacio-
nal, desde que não reduza os privi-
légios de certas castas de vestais

Agora vamos seguir com nosso diálogo so-
bre as quantas andam as contas públicas do 
Brasil, no artigo anterior desvendamos que a 
saúde fiscal dos estados federados não anda 
bem e tendem a se agravar se não houver um 
ajuste firme na forma como e com o que se gas-
ta o dinheiro arrecadado. Nesse desenrolar da 
história que está sendo escrita, vamos desven-
dando os personagens do passado e do presen-
te que tem voz ativa, ora no auxílio na constru-
ção do caos, ora na arquitetura da solução que 
precisa ser desenhada, para que os esqueletos 
do passado parem de assombrar nossa vida, 
falaremos sobre a previdência social do país.

Após a grande festa carnavalesca, resta a 
ressaca do choque de realidade necessário a 
todos os brasileiros, e o refresco da memória 
recente que o tema central do debate no pós-
-carnaval será a esperada reforma da “Previ-
dência”. Como quase tudo que é necessário 
fazer na terra descoberta por Cabral, a fami-
gerada “Reforma da Previdência” é uma una-
nimidade nacional, desde que não reduza os 
privilégios de certas castas de vestais. E elas 
são variadas. Decantada desde os anos 80, a tal 
da reforma nunca foi reformada de fato, mas 
borrada como uma maquiagem barata, via de 
regra tímida e insuficiente. Ninguém se atreve 
de fato a enfrentar o problema social da Previ-
dência, que remunera os mais humildes com 
uma aposentadoria de país de 3° mundo e a 
classe abastada com os mimos noruegueses.

A atual discussão da Reforma da Previdên-
cia foi proposta em 2016, mas segue dando o 
que falar. E deve continuar exigindo a atenção 
de todos por bastante tempo, até que seja apro-
vada e colocada em prática. Estamos falando 
de modificações na forma como o brasileiro 
contribui para se aposentar e, principalmente, 
nas regras para encerrar a sua atividade profis-
sional. A Reforma da Previdência Social é um 
conjunto de alterações nas regras previdenci-
árias do Brasil, discutidas pelo Governo Fede-
ral junto ao Congresso Nacional. Ela foi apre-
sentada no formato de Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC), protocolada com o número 
287/2016 – ou seja, ainda em 2016, e agora volta 
como PEC nº 06/2019.

O estado brasileiro possui um grande de-

“disse que o turista brasileiro se 
comporta como um canibal, a 
furtar objetos de hotéis e aviões

“

 www.diariodoestadomt.com.br
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Houve um tempo em que se inaugurava Delegacias, e não as fechava... 

Governador decreta fechamento 
de 16 delegacias em Mato Grosso
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Foi decretado pelo go-
verno a suspensão das ati-
vidades em 16 delegacias 
da Polícia Civil em Mato 
Grosso. Para chegar a esta 
decisão o govenador Mau-
ro Mendes (DEM), justifi-
cou além da falta de efetivo 
para as localidades, o baixo 
índice de produtividade 
e registros de ocorrências 
nas unidades onde não são 
comarcas, ou seja, que não 
tem juiz, nem promotor e 
defensor público.

Aprovada pelo Conse-
lho Superior de Polícia, e 
com o respaldo da Secre-
taria de Segurança Pública, 
a decisão foi embasada no 
estudo técnico da própria 
PC que considerou essa 
posição necessária, pois 
essas delegacias não apre-
sentam atendimento eficaz 
à sociedade e gerarem um 
custo anual de mais de R$ 
840 mil através de alugueis 
de prédios, energia elétrica 
e viaturas locadas, como 
informa a assessoria de im-
prensa do governo estadu-

al.
“A situação das delega-

cias mostra um cenário de-
ficitário e ineficiente para 
atendimento adequado à 
população dos municípios, 
colocando em risco a vida 
dos servidores que estão 
nessas unidades e deixan-
do muito aquém a pres-
tação de serviço policial”, 
pontuou o delegado geral 
Mário Dermeval Aravéchia 
de Resende.

As delegacias que dei-
xarão de funcionar estão 
em Acorizal, Alto Paraguai, 
Bom Jesus do Araguaia, 
Carlinda, Castanheira, 
Jangada, Luciara, Nossa 
Senhora do Livramento, 
Nova Lacerda, Nova Mari-
lândia, Novo Santo Antô-
nio, Ponte Branca, Santo 
Afonso, São José do Povo, 
Tesouro e União do Sul.

NÚMEROS
OFICIAIS
Em números apre-

sentados pela assessoria de 
imprensa, o atual efetivo 
da Polícia Judiciária Civil é 
de 227 delgados, 692 escri-
vães, além de 2.101 inves-

SEGURANÇA | A falta de efetivo é o principal motivo apresentado por Mauro Mendes
Foto: Maike toscano

Foto: RepRodução

Foto: divulgação

DECISÃO POLÊMICA

Maluf fiscalizará as contas do 
governo Mauro Mendes em 2019

FACADA EM CANDIDATO

Agressor de Bolsonaro 
é declarado  por peritos 
como ‘doente mental’

DEMISSÃO VOLUNTÁRIA

Servidores da MIT 
aderem ao Plano de 
Demissão Voluntária

Pronunciamento do presidente em transmissão no Facebook 

Guilherme Maluf: de ex-deputado a agora conselheiro do TCE 

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Depois do governa-
dor Mauro Mendes com-
prar uma intensa briga 
pela indicação de Guilher-
me Maluf para conselhei-
ro do Tribunal de Contas 
do Estado, será o próprio 
Maluf, agora o responsável 
por fiscalizar as contas do 
Governo de Mendes rela-
tivas ao ano de 2019 a se-
rem julgadas em 2020.

O motivo de tamanha 
‘coincidência’ é pelo fato 
de que o ex-deputado, que 
renunciou ao cargo na As-
sembleia Legislativa para 
assumir como conselheiro 
do TCE, passa a assumir a 
relatoria de todas as con-
tas que estavam sob a tute-
la do conselheiro interino 
Luiz Carlos Pereira.

POSSE
QUESTIONADA
Depois de algumas 

idas e vindas, tendo sua 
posse inicialmente sus-
pensa através de decisão 

DA REPORTAGEM

Adélio Bispo de Oli-
veira, o agressor de Jair 
Bolsonaro durante cam-
panha eleitoral na cidade 
de Juiz de Fora-MG, atra-
vés de documento elabo-
rado por peritos a justiça 
Federal sofre de uma do-
ença mental denominada 
de transtorno delirante 
permanente paranoide.

Caso este laudo seja 
aceito pela Justiça Eleito-
ral, Adélio pode ser con-
siderado inimputável aos 
olhos da Justiça, ou seja, 
não pode ser acusado 
ou responsabilizado por 
seus atos. De acordo com 
a reportagem da revis-
ta Exame, os psicólogos 
e psiquiatras que foram 
responsáveis por entre-
vistarem o agressor, in-
formaram que ele diz ter 
não cumprido sua missão, 

DA REDAÇÃO

Os funcionários da 
Empresa Mato-Grossense 
de Tecnologia da Infor-
mação estão sendo esti-
mulados a aderirem ao 
Plano de Demissão Volun-
tária desenvolvido pela 
Secretaria de Planejamen-
to e Gestão do Governo de 
Mato Grosso. De acordo 
com a secretário Basílio 
Bezerra, até o momen-
to 161 servidores da MTI 
aderiram ao programa de 
demissão voluntária.

Com isso, o governo 
visa ter uma economia de 
R$ 11 milhões já para 2019 
em relação aos gastos com 
pagamento desses servi-
dores públicos.

“Está sendo um su-
cesso. Importante é que 
representa uma real for-
ma de reduzir o custo com 
pessoal no Estado. Para se 
ter uma ideia, a gente vai 
reduzir em torno de 35% 
com valor da folha com o 
PDV. Para 2019, uma re-
dução de R$ 11 milhões 
somente na MTI”, disse o 
secretário.

Ele afirmou também 
que outras estatais vão 

proferida pelo juiz Bruno 
D’Oliveira Marques, a pe-
dido do Ministério Públi-
co Estadual, e a decisão ser 
cassada pelo presidente 
do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso, desembar-
gador Carlos Alberto Alves 
da Rocha, autorizando as-
sim a nomeação e posse de 
Maluf, o MPE não desistiu 
e voltou a recorrer da deci-
são. Os promotores ques-
tionam a idoneidade mo-

e que assim que possível, 
considera matar o presi-
dente Bolsonaro.

A perícia médica en-
comendada pela Justiça 
Federal resultou em dois 
laudos divergentes, de 
acordo com o procura-
dor da República, Marce-
lo Medina, assim como o 
documento apresentado 
pela defesa de Adélio.

Em nota enviada à re-
portagem da revista Exa-
me, o Ministério Público 
Federal em Minas Gerais 
afirma que “nada pode 
informar sobre o teor dos 
três laudos e sobre o anda-
mento do processo”, mas 
informa que foi solicitado 
esclarecimentos comple-
mentares por “entender 
que há divergências rele-
vantes”. Tanto a defesa de 
Bolsonaro como de Adélio 
terão prazo para solicitar 
esclarecimentos.

aderir ao PDV, na bus-
ca do mesmo objetivo de 
redução de gastos com o 
funcionalismo. É o caso 
da Empaer (Empresa Ma-
to-grossense de Pesqui-
sa, Assistência e Extensão 
Rural, onde a previsão é 
de que a adesão seja de 
150 servidores.

SERVIDORES
CELETISTAS
Os servidores celetis-

tas são os primeiros para 
onde o PDV vem sen-
do direcionado, porém, 
o Governo não descarta 
que o plano seja estendido 
também para outros ser-
vidores, como os estatutá-
rios, por exemplo, que são 
regidos pelo Estatuto de 
Servidores Públicos, dife-
rente do caso do celetistas.

“Os estatutários têm 
uma questão um pou-
co peculiar. Nós estamos 
trabalhando também em 
uma proposta de PDV, que 
ainda será aprovada pelo 
governador Mauro Men-
des, para a administração 
direta, autarquias e fun-
dações públicas, que são 
os servidores estatutários”, 
explicou o secretário.

tigadores de polícia. A Po-
lícia Civil tem atualmente 
um policial civil para 1.139 
moradores ou um delega-
do para 15.163 habitantes.

Para o delegado ge-
ral da Polícia Civil, nesses 
números são insuficientes 
para dar conta de toda a 
demanda no estado, e que 
há a necessidade de abertu-
ra de novo concurso públi-
co para os quadros da se-
gurança pública, tendo em 
vista que por volta de 200 
policias estão na iminência 
da aposentadoria.

O delegado pondera 
que, mesmo com abertura 
de concurso hoje, os no-
vos policiais somente che-
gariam às delegacias no 
final de 2020, em virtude 
do processo seletivo que 
compreende publicação do 
edital, etapas de provas e 
formação na academia de 
polícia.

Ao todo, nas 16 dele-
gacias que serão fechadas, 
46 policiais passam a fi-
car sem função, mas já há 
a promessa por parte dos 
responsáveis pela decisão 
em remaneja-los para re-

forçarem as unidades po-
liciais nas cidades mais 
próximas. As 13 viaturas 
(locadas) também serão 
redistribuídas a outras uni-
dades ativas.

DECISÃO
NÃO AGRADOU
A decisão de fechar as 

16 delegacias não foi muito 
bem digerida. Principal-
mente por alguns deputa-
dos estaduais que fizeram 
questão de expor a indig-
nação em plenário da As-
sembleia.

Como é o caso do de-
putado e também delegado 
da Polícia Civil, Claudinei 

Lopes (PSL). 
Na tribuna o parla-

mentar citou o caso da Po-
lícia Militar de Ponte Bran-
ca, uma das afetadas pela 
decisão, que será obrigada 
a se descolar por 100 km 
até Alto Araguaia (unidade 
mais próxima) para repor-
tar casos de flagrante.

ral e a reputação de Maluf, 
além de seu conhecimen-
to técnico para exercer o 
cargo de conselheiro do 
Tribunal de Contas.

A desconfiança dos 
promotores parte do 
princípio de que o ex-
-deputado, que chegou a 
presidente a Assembleia 
Legislativa, é réu em um 
esquema de desvio de re-
cursos públicos da secre-
taria de Educação de Mato 

Grosso, investigação que 
faz parte da Operação Rê-
mora. Demais órgãos es-
taduais de administração 
direta, órgãos estaduais 
de administração indire-
ta, prefeituras, câmaras 
municipais, órgãos de ad-
ministração indireta mu-
nicipais e órgãos previ-
denciários dos municípios 
também estão sob rela-
toria do conselheiro Gui-
lherme Maluf.

PARA OS CAMINHONEIROS

Bolsonaro decreta o fim das 
lombadas eletrônicas nas BRs
DA REPORTAGEM

Utilizando-se de sua 
conta pessoal no Face-
book, o presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) deu uma 
declaração que agradou 
aos caminhoneiros de 
todo o país. Segundo ele, 
as rodovias federais bra-
sileiras deixarão de ter as 
lombadas eletrônicas.

Para o presidente, 
esse tipo de equipamento 
não traz nenhum tipo de 
benefício prático como a 
redução de acidentes, por 
exemplo. Servem apenas 
para inflar a arrecadação 
do governo.

A partir de agora en-
tão, nenhuma nova balan-
ça eletrônica será instala-
da nas BRs, em relação as 
já existentes, o presidente 
prometeu que assim que 
os contratos vigentes che-
garem ao final, eles não 
serão renovados.

“Há uma quantidade 
enorme de lombadas ele-

trônicas no Brasil. É quase 
impossível andar pelo país 
sem receber uma multa. A 
gente sabe, ou desconfia, 
que o objeto não é dimi-
nuir acidentes”, disse o 
presidente da República.

Bolsonaro ainda 
acrescentou que não será 
permitido às concessioná-
rias de rodovias utilizarem 
valores que deveriam, por 
contrato, serem direcio-
nados à manutenção para 

a instalação de lombadas.
Cortam o Estado de 

Mato Grosso, as rodovias 
BRs-364, 163, 158, 070, 174, 
242 e 251 e muitos cami-
nhoneiros serão beneficia-
dos.
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CHARGE DO DIA

Xuxa pede respeito 
após falsa discussão 
com Bolsonaro viralizar

Na última quarta-feira (6), o nome 
de Xuxa teve seu nome envolvido em 
uma fake news. Às afirmações em 
questão mostravam que a apresen-
tadora teria discutido com o presi-
dente Jair Bolsonaro no Twitter. Em 
seu Instagram, a rainha dos baixi-
nhos pediu mais respeito dos seus 
seguidores e falou até sobre momen-
tos de sua carreira.

Na montagem, Xuxa teria criti-
cado a publicação do vídeo obsceno 
que o presidente Jair Bolsonaro fez 
em sua conta oficial. “Que mérito 
tem um governo que publica gol-
den shower nas redes sociais... Com 
crianças podendo acessar esse tipo 
de conteúdo?”, teria sido o que ela 
falou. Em seguida Jair Bolsonaro te-
ria respondido citando um trabalho 
em que ela fez como atriz 1982: “O 
mesmo mérito que você quando teve 
relações sexuais com um menor 
de idade em 1982. ‘Amor, Estranho 
Amor’”. No Instagram, ela decidiu 
dar um basta a esses boatos publi-
cando o print dos supostos tweets 
junto com um textão. “Estou colo-
cando isso aqui pra ver se respeito 
gera respeito e gentileza gera genti-
leza...”, foi como a apresentadora co-
meçou seu desabafo. 

Assim que a montagem do Twit-
ter ganhou repercussão, alguns in-
ternautas foram até as redes sociais 
dela para agredi-la verbalmente. 
“Cada um que entrou aqui no meu 
Insta e no Face pra me agredir se ti-
ver caráter e dignidade vai me pedir 
desculpas... Ok?”, declarou logo no 
início do seu texto.

A loira aproveitou para falar sobre 
a sua carreira e o filme que foi cita-
do na montagem: “Fiz sim o filme 
‘Amor, Estranho Amor’ e ainda mais 
três revistas nua. Era meu trabalho, 
nunca me droguei, nunca me prosti-
tui, porque minha mãe me ensinou 
valores” . “Espero que a mãe de vo-
cês também tenha dado educação 
a vocês e venham aqui me pedir 
desculpas por algo que eu não fiz e 
nunca faria. Não dou direito a vocês 
virem me ofender sem antes saber 
se isso era verdade ou não.... Vamos 
lá, mostrem que vocês erraram e se 
desculpem”, foi o último pedido que 
ela fez na publicação. 

Após excluir Instagram, Bruna 
Marquezine compartilha 
indireta no Twitter

Nesta quarta-feira (06), Bruna 
Marquezine utilizou o Twitter para 
compartilhar um texto em forma de 
indireta, fazendo referência à exclu-
são de seu perfil do Instagram. Du-
rante o carnaval, Bruna protagoni-
zou uma polêmica nas redes sociais, 
por deixar de seguir Neymar - seu 
ex-namorado - e a cantora Anitta, 
com quem o jogador passou a folia.

Bruna Marquezine experimentou 
fortes emoções durante o carnaval 
2019. A atriz resolveu se render à fo-
lia em um camarote carnavalesco 
do Rio, mas no mesmo local estava 
seu ex-namorado, o jogador de fute-
bol Neymar , que resolveu curtir a 
ocasião ao lado da cantora carioca. 
Depois de polemizar no Instagram e 
até excluir a própria conta, Marque-
zine aproveitou o Twitter para com-
partilhar uma indireta. Ela retuitou 
um texto escrito originalmente por 
Taylor Swift - que também já teve 
sua dose de exposição excessiva na 
internet: “Eu aprendi a bloquear um 
pouco do barulho. A mídia social 
pode ser ótima, mas também pode 
inundar seu cérebro com imagens 
do que você não é, como está falhan-
do ou com quem está em um local 
mais frio do que você em dado mo-
mento”, diz o texto.
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Uma ciborgue é desco-
berta por um cientista. Ela 
não tem memórias de sua 
criação, mas possui gran-
de conhecimento de artes 
marciais. Enquanto bus-
ca informações sobre seu 
passado, trabalha como 
caçadora de recompensas 
e descobre um interesse 
amoroso.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 
4.449/02, com a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 
3º, da Lei nº 6.015/73, FAZ SABER o notificado ARISTOTES DE AZEVEDO, 
ora apontado como antigo CONFRONTANTE, que se encontra em trâmite 
nesta serventia procedimento administrativo, protocolado sob o nº 20920, 
em que se requer a retificação de matrícula mediante a AVERBAÇÃO DO 
GEORREFERENCIAMENTO do imóvel rural situado na Fazenda Tebuco II, 
com área total de 176,6302 ha, localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, 
matrícula nº 799, Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, de propriedade 
de AMARILDO PERIN e sua esposa ALDIRENE TAFFAREL PERIN; 
WILLYANS LUIZ CELA e sua esposa SIMONE OLIVEIRA SEEGER CELLA; 
RONALDO LAITANO NOGUEIRA e sua esposa KELIM PASUCH TRES 
NOGUEIRA, os quais CONFRONTAM com o imóvel rural de propriedade do 
já referido notificado. Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADA de 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de publicação 
do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, perante este 
Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Tancredo Neves, nº 
1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos dias úteis, no horário das 09h00 
min as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos limites traçados entre as suas 
propriedades rurais, conforme lhe é facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 
6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 01 de março de 2019.
Bruno Becker

Registrador de Imóveis
08,09/03/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE -MT 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
02/04/2019, às 08:00h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do Norte – 
MT, Licitação na modalidade de Tomada de Preços sob n.° 001/2019, destinada a 
“Contratação de Empresa Especializada em obras e serviços de engenharia para 
Execução de Obras de Infraestrutura, Pavimentação Asfáltica em diversas Ruas 
da Zona Urbana (Setor 03) do Município de Ipiranga do Norte - MT”, conforme 
especificações constante no Edital e projeto executivo. Os interessados poderão 
consultar o Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. O Edital poderá 
ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, 
no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site www.ipirangadonorte.
mt.gov.br, link portal de transparência, Prefeitura Municipal - Poder Executivo, aba 
PUBLICAÇÕES. Ipiranga do Norte - MT, 08 de Março de 2019. 

MARCELO JARDEL BRESOLIN
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT

AVISO DE LICITAÇÃO – INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019

  A Prefeitura Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ nº 
00.179.531/001-93, através de sua Comissão Permanente de Licitações, nomeada 
pela Portaria nº 001/2019, torna público para conhecimento dos interessados que, 
nos termos do Art. 25, I, da Lei 8.666/93, que realizou no dia 11 de Março de 
2019, em sua sede, na Avenida Otawa, nº 1651 em Vera - MT, o PROCESSO 
LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019, para a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) 
MÁQUINAS ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS – EC210B, MARCA VOLVO, de uso 
da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos do município de Vera – MT.

Empresa Contratada: TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA, inscrita 
no CNPJ nº 3.795.465/0002-55;
Valor do Contrato: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Vera – MT, 11 de Março de 2019.
MAURO ROMBALDI

Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 001/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019

RATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Vera – MT, Sr. Moacir Luiz Giacomelli, torna público, 
que tendo concordado com a justificativa apresentada pela Secretaria de 
Administração e Finanças, e diante do Parecer da Assessoria Jurídica, no processo 
de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS 
NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS ESCAVADEIRAS 
HIDRÁULICAS – EC210B, MARCA VOLVO, de uso da Secretaria de Obras, 
Transporte e Serviços Urbanos do município de Vera – MT, diretamente com a 
empresa TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 03.795.465/0002-55, contrato este que será regido sobre as normas da Lei nº 
8.666/93, com valor global de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), a serem pagos 
em parcela única em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega das peças e em 
conformidade com as disposições legais do procedimento de Inexigibilidade de 
Licitação com fundamento nas disposições do art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93, 
RATIFICA a justificativa apresentada e autoriza a contratação referida. 

Vera - MT, 11 de Março de 2019.
MOACIR LUIZ GIACOMELLI

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

O Município de Vera – MT, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 
torna Público para conhecimento dos interessados, que realizará às 08h00min. 
(Horário Local), do dia 26 de Março de 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - MT, abertura da TOMADA DE 
PREÇOS Nº 003/2019, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob regime execução 
INDIRETA – EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DE UM BARRACÃO PRÉ MOLDADO COM COBERTURA METÁLICA PARA 
A INSTALAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, tipo “menor preço global”, em 
conformidade com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Projeto Básico, 
partes integrantes deste Edital.. O edital completo poderá ser retirado no endereço 
eletrônico www.vera.mt.gov.br, ou ainda na Prefeitura Municipal de Vera - MT, 
no Departamento de Licitações, com sede na Avenida Otawa, n° 1651, Bairro 
Esperança, em Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário de atendimento das 
07:00 às 13:00 horas. Informações poderão ser obtidas pelo telefone: (66) 3583-
3100 ou pelo e-mail: licitacaovera@gmail.com. 

Vera – MT, 08 de Março de 2019.
MAURO ROMBALDI

Presidente da CPL – Portaria nº 001/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2019 – SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria 
Municipal n.º 6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, 
que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO 
POR ITEM”, para FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTOS EM UBS/ESF- BAIRRO MODULO 06, 
ATENDIMENTO INTEGRAL SEGUINDO NORMATIVAS DO MINISTERIO DA 
SAUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICIPIO DE JUINA – ESTADO 
DE MATO GROSSO, estando a sessão pública para o dia 22 DE MARÇO DE 
2019 ÀS 08:00 HORAS,  na sala do Departamento de Licitação da Administração 
do Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital 
poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas de segunda a 
sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, agenda de 
licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.
mt.gov.br.    Juína-MT, 08 de Março de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Pregoeiro Designado

Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019 – SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇOS

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria 
Municipal n.º 6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, 
que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO 
POR ITEM”, para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ATENDENDO TODAS AS SECRETARIAS 
E DEPARTAMENTOS, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, 
estando a sessão pública para o dia 22 DE MARÇO DE 2019 ÀS 10:00 HORAS,  
na sala do Departamento de Licitação da Administração do Município de Juína, 
situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido no 
endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira ou pelo site 
www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, agenda de licitações. Informações 
pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br.    

Juína-MT, 08 de Março de 2019. 
MARCIO ANTONIO DA SILVA

Pregoeiro Designado
Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação Deserta e repetição do

Pregão Presencial n.º 04/2019.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira 
Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que a licitação na 
modalidade Pregão  Presencial n.º 04/2019, cujo objeto é : Aquisição de material 
para construção de uma cobertura em telha de aço galvanizado com estrutura 
metálica nas dependências do palco localizado na praça central do município 
de Nova Guarita-MT tudo em conformidade com as características técnicas e 
quantitativos descritos em Edital, não houve nenhum interessado em participar 
do evento, ocasionando uma licitação DESERTA. Diante do exposto, comunica 
aos interessados que a nova sessão de abertura do Pregão Presencial 04/2019 
realizar-se-á em 22/03/2019 as 08:30 horas (horário de Mato Grosso).  Cópia do 
Edital e seus Anexos poderão ser obtidos na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 
30, em Nova Guarita – MT, no horário das 08:30 hs as 11:00 ou através do site 
www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o formulário/ recibo de retirada do edital 
devidamente preenchido para o departamento de Licitações através do e-mail 
licitacao@novaguarita.mt.gov.br. Informações: (66) 3574-1404.

Nova Guarita – MT, em 08 de Março de 2019.
Yana Maria Marcon
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM comunica a todos os 
interessados que estará realizando processo licitatório, com recurso oriundo do 
CONVÊNIO 882264/2018 (NÚMERO INTERNO 23982/2018) – MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO / CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, objetivando a AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE, PARA 
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, 
conforme descrição no edital.  Os interessados em obter o edital deverão solicitar 
através do e-mail licitacao@santacarmem.mt.gov.br ou Erro! A referência de 
hiperlink não é válida., conformidade com as disposições das Leis Federais nº 
8.666/93 e nº 10.520/02, Decreto Municipal nº. 039/2009. O Pregão será operado 
através do site www.portarldecompraspublicas.com.br, com início às 10:00hrs, 
horário de Brasília – DF no dia 22 de março 2019. Santa Carmem, 11 de março 
de 2019.

Maitê Sehnem
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2019

EDITAL DE PUBLICIDADE

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Vera – MT, 
nomeada pela Portaria nº 003/2019, torna público que nos precisos termos do art. 
24 I, da Lei nº 8.666/93, atualizado pelo Decreto Federal 9.412/2018 que realizou 
a Contratação de empresa para elaboração DE PROJETO LUMINOTÉCNICO 
COM UTILIZAÇAO DE LUMINÁRIAS LED EM POSTE ORNAMENTAL, 
COMPREEENDENDO O TRECHO PRAÇA 13 DE MAIO/ AVENIDA PADRE 
ANTONIO/ AVENIDA ESTADOS UNIDOS ATÉ RUA HAVANA, para fins de 
viabilizar a execução de uma Ciclovia no referido trechos a ser subsidiada com 
recursos de contrato de repasse n° 869443/2018 – programa Turismo – Apoio ao 
projeto de Infraestrutura Turistica – Construção de Ciclovia e iluminação publica.
Vera – MT, 08 de Março de 2019.

MAURO ROMBANDI
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Portaria nº 001/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT
TERMO DE RATIFICAÇÃO – DISPENSA nº 003/2019

OBJETO: Contratação de Empresa para prestação dos serviços especializados de 
elaboração se Projeto Luminotécnico com utilização de Luminárias Led Em Poste 
Ornamental, compreendendo o Trecho Praça 13 de Maio/Avenida Padre Antonio/
Avenida Estados Unidos Até Rua Havana , para fins de viabilizar a execução de 
uma Ciclovia no referido trechos a ser subsidiada com recursos de contrato de 
repasse n° 869443/2018 – programa Turismo – Apoio ao projeto de Infraestrutura 
Turistica – Construção de Ciclovia e iluminação publica.

Favorecido: ALMEIDA & MORAN LTDA, CNPJ: 07.480.405/0001-13.
Valor global estimado: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais).
Período/Prazo de execução: 15 (quinze) contados da assinatura do contrato.
Prazo de vigência do Contrato: 30 (trinta) dias contados da assinatura.
Fundamento Legal: Artigo 24 I, da Lei 8.666/93 atualizado pelo Decreto Federal 
9.412/2018.
                
RATIFICO a presente Dispensa de Licitação nos termos do Art. 26, da Lei nº 
8.666/93, e alterações posteriores e de conformidade com o Parecer Jurídico e 
justificativa (documentos anexos ao processo).

Vera – MT, 08 de Março de 2019.
MOACIR LUIZ GIACOMELLI

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso Edital Complementar 01
Pregão Presencial n.º 002/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira 
Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que na data de 
21/03/2019 às 08:30 horas (Horário de Mato Grosso), realizará uma nova sessão 
para abertura do item que ficou deserto no pregão Presencial 002/2019 cujo objeto 
é  Seleção de melhor Proposta objetivando o Registro de Preço para Aquisição 
futura e fracionada de Materiais para Pavimentação de Vias Urbanas do Município 
de Nova Guarita – MT. Demais normas prevalecem na integra do edital de Pregão 
Presencial No 002/2019, processo n° 55/2019 e Edital Complementar 01 ao 
Pregão Presencial n.º 002/2019. As especificações e a quantidade do produto, 
está discriminada no Instrumento Convocatório (Edital Complementar 01) e 
deverão ser minuciosamente observadas pelas licitantes quando da elaboração de 
suas propostas. Cópias do edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura 
Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – 
MT, no horário das 08:30 hs as 11:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.
br e encaminhar o formulário/ recibo de retirada do edital devidamente preenchido 
para o departamento de Licitações através do e-mail licitacaonovaguarita@
hotmail.com. Nova Guarita – MT,  08 de Março de 2019.

Yana Maria Marcon
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2019-SRP

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, 
que sagrou-se vencedora a empresa: DIHEGO F. DOS SANTOS – SERVIÇOS 
MEDICOS-ME, no valor total De R$ 171.480,00 (Cento e setenta e um mil, 
quatrocentos e oitenta reais). 

Juina-MT, 08 de março de 2019.
Marcio Antonio da Silva

Pregoeiro Designado - Poder Executivo.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto 
nº 4.449/02, com a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 
213, § 3º, da Lei nº 6.015/73, FAZ SABER os notificados CARMINDO C. 
MONTEIRO E FLORÂ FARAK, ora apontado como antigo CONFRONTANTE, 
que se encontra em trâmite nesta serventia procedimento administrativo, 
protocolado sob o nº 16569, em que se requer a retificação de matrícula 
mediante a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO do imóvel 
rural denominado Fazenda Santa Helena, com área total de 2.499,00 ha, 
localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 385, Livro 02, 
deste C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, de propriedade de Agropécuária Tijuco 
Preto Ltda, o qual CONFRONTA com o imóvel rural de propriedade da já 
referida notificada. Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADA de 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de publicação 
do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, perante este 
Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Tancredo Neves, nº 
1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos dias úteis, no horário das 09h00 
min as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos limites traçados entre as suas 
propriedades rurais, conforme lhe é facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 
6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 04 de Março de 2019.
Bruno Becker

Registrador de Imóveis 08,09/03/2019.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto 
nº 4.449/02, com a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 
213, § 3º, da Lei nº 6.015/73, FAZ SABER os notificados JOSE PIMENTA, 
ARISTOTES DE AZEVEDO E IMASOL IND. E COM. DE MADEIRAS SOL 
LTDA, ora apontados como antigos CONFRONTANTES, que se encontra em 
trâmite nesta serventia procedimento administrativo, protocolado sob o nº 
20918, em que se requer a retificação de matrícula mediante a AVERBAÇÃO 
DO GEORREFERENCIAMENTO do imóvel rural situado no lugar 
denominado Fazenda Tebuco I, com área total de 688,0212 ha, localizado 
no Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 743, Livro 02, deste C.R.I. 
de Nova Ubiratã-MT, de propriedade de RONALDO LAITANO NOGUEIRA 
e sua esposa KELIM PASUCH TRES NOGUEIRA; WILLYANS LUIZ CELA e 
sua esposa SIMONE OLIVEIRA SEEGER CELLA; e AMARILDO PERIN, e 
sua esposa ALDIRENE TAFFAREL PERIN, os quais CONFRONTAM com o 
imóvel rural de propriedade dos já referidos notificados. Fica Vossa Senhoria, 
dessa forma, CIENTIFICADA de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
a partir da data de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, 
poderá apresentar, perante este Cartório de Registro de Imóveis, situado na 
Avenida Tancredo Neves, nº 1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos dias 
úteis, no horário das 09h00 min as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos limites 
traçados entre as suas propriedades rurais, conforme lhe é facultado pelo § 
6º do artigo 213 da Lei 6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 28 de fevereiro de 2019.
Bruno Becker

Registrador de Imóveis
08,09/03/2019.

CONSTRUTORA BS S.A, CNPJ 00.521.472/0001-
90, torna público que requereu a SAMA – Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso-
MT, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença 
de Operação, para atividade de Incorporação de 
empreendimentos imobiliários, localizada na Av. Oregon, 
lote 01B da quadra 36, Município de Sorriso/MT. Não foi 
determinado EIA/RIMA

GODOI JUNIOR E SOUZA LTDA, CNPJ 
27.735.319/0002-16, , torna público que requereu à 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso-
MT, a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação 
(LI) e Licença de Operação (LO), para atividade de: 
ATIVIDADE ODONTOLÓGICA; situado à Av. Natalino 
João Brescansin, 2239, Centro, em Sorriso-MT. [ RESP. 
TEC. IVAN AP. FERREIRA JR. – Eng. Ambiental e Seg. 
Trabalho (66) 99916-1757 

SERRARIA ALBERTON LTDA ME, CNPJ. 
24.728.057/0001-70. Torna público que requereu junto 
a SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
a renovação da LO – Licença de Operação de uma 
Serraria com Desdobramento de Madeira, localizada 
no município de Paranatinga/MT. Não determinado EIA/
RIMA.

VIDENTE YARA EM SORRISO-MT

(66) 9 9944-2388

Quer seu amor de volta ? Está cansado de sofrer 
? Faço e desfaço qualquer tipo de trabalho. 

Amarração definitiva. Ligue agora e faça uma 
pergunta grátis

VENDAS
LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala e cozinha 
conjugada, 01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço e garagem. 
Endereço: Rua Sonia Maria, nº 12 , 
Bairro Jardim das Azaleias na 
cidade de Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala e 
cozinha conjugada, 02 quartos, 
01 banheiro social, 01 área de 
serviço, portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: Avenida Notre 
Dame, Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na cidade de 
Sinop/MT. Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 (setecentos e 
cinquenta reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-6623

KITNET Contendo: Sala e cozinha 
conjugada, 02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço e garagem. 
Endereço: Rua dos Pássaros, nº 323, 
Bairro Residencial Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: (66) 3531-
7222 / (66) 99633-6623

KITNET Contendo: Sala e cozinha, 
02 quartos, 01 banheiro social 
, 01 área de serviço e garagem. 
Endereço: Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim Botânico na 
cidade de Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 06. Valor: R$ 
900,00 (novecentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - R$1.200,00 
Detalhes do imóvel 1 Quarto(s) , 
1 Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala 
, 1 Área Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro Residencial 
contra roubo Cerca elétrica Portão 
Eletrônico. 200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas Agendadas. 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-
4489 

JARDIM BOTANICO  - R$3.650,00 
Detalhes do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Churrasqueira , 1 Área 
de Lazer , 1 Área Serviço , 675 m². 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-
4489

JARDIM IPORÃ - R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 Quarto(s) , 
1 Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala 
, 1 Área Serviço , 70 m²  Descrição 
cada apartamento r$1.100,00 com 2 
quartos sala e cozinha conjugada  
lavanderia  garagem individual 
casa nova. Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

CASA - Contendo: Sala e cozinha 
conjugada, 02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço e garagem. 
Endereço: Rua dos Azulões, nº 1061, 
Bairro Maria Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 800,00 
(oitocentos reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-6623

CASA - Contendo: Cozinha e área 
de serviço conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua Roma, nº 535, 
Bairro Jardim Itália II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 950,00 
(novecentos e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-623

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² contendo: 
01 Banheiro social. Endereço: 
Avenida das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de Sinop/MT. 
Denominado Sala 06. Valor: R$ 
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623.

SALA COMERCIAL Medindo 
aproximadamente 60 m² Endereço: 
Rua das Castanheiras, nº 1001, sala 
806, 8º andar do Edifício Classic 
Center, Setor Comercial na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 1.600,00 (um 
mil e seiscentos reais) mensais + 
taxa de condomínio. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-6623

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² contendo: 
02 Compartimentos e 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida das 
Figueiras, nº 1646, Centro na 
cidade de Sinop/MT. Denominado 
Sala 05. Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623.

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 45 m² contendo: 
01 Copa, 01 lavabo. Endereço: 
Avenida das Itaúbas, nº 4891, 
Bairro Jardim das Palmeiras na 
cidade de Sinop/MT. Disponível 
Sala 01, 02. Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623

RESIDENCIAL CARIAMA - 
R$1.200,00 Detalhes do imóvel 3 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço , 60 m² 
Descrição Apartamento 401 bloco 
a 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. condomínio 
R$ 150,00. Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

RESIDENCIAL CARIAMA- 
R$1.100,00 Detalhes do imóvel 2 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço , 60 m² 
Descrição Apartamento 302 bloco 
A 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. condomínio 
R$ 150,00. Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM BOTANICO- R$1.000,00 
Edifício Prudente salas 02 e 13 (+ 
condominio de 120,00, água e IPTU). 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-
4489  

BARRACÃO/GALPÃO Valor: R$ 
12.000,00 ÓTIMA LOCALIZAÇÃO   
FRENTE PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino Jesus - Sinop 
/ MT. Ref: 13870.603. Telefones 66 
3511 2030. 66 98112 0282.

APARTAMENTO- Jardim Das 
Primaveras - Sinop / MT. Ref: 
00173.001. Valor: R$ 2.000,00.
1 suite, 2 quartos, garagem, sala e 
cozinha, lavanderia Telefones 66 
3511 2030. 66 98112 0282.

APARTAMENTO - Setor Residencial 
Norte - Sinop / MT. Ref: 13870.508. 
Ótima oportunidade 
Apartamentos novos, 02 quartos, 
01 banheiro social , Cozinha semi-
mobiliada, Lavanderia, Sacada. Na 
região central da cidade. Telefones 
66 3511 2030. 66 98112 0282.

PREDIO COMERCIAL. 100m² 
Jardim Primaveras - Sinop / MT. 
Ref: 13870.448. Telefones 66 3511 
2030. 66 98112 0282.

AVENIDA JACARANDA- R$1.900,00 
Detalhes do imóvel 140 m² 
Descrição 10x14=140m2
3 Banheiros, 2 Cozinhas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos Tarumãs, 1443 
- Jardim Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM DAS ITAUBAS- R$3.000,00 
Descrição Aluga portas separadas 
por 5X10 Sala inteira de 15x10 
podendo ser ampliada e terminar a 
obra conforme o locatário estipular. 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-
4489

VENDA CASA
JARDIM BELO HORIZONTE- 
R$265.000,00 Detalhes do imóvel 1 
Suíte(s) , 1 Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Área de Lazer , 1 Área Serviço 
, 82 m²
descrição descrição da casa: 
1 suite 1 dormitório, sala de tv, 
banheiro social, espaco gourmet 
c/churrasqueira, estendal, área 
de serviço garagem para 1 carro 
coberto. fachada moderna toda 
em laje, porcelanato e blindex 
valor r$ 265.000,00 em construção. 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-
4489

AQUARELA BRASIL3 dormitórios 
sendo 1 suíte3 banheiros2 vagas 
sendo 2 vagas cobertassala2 salas 
sendo 1 sala de jantar e 1 sala 
de tv188.92 m² útil / 188.92 m² 
construída / 363.76 m² terreno. 
IPTU: - /Condomínio: R$ 890.000,00. 
(66) 99977-7222 | 3531-7222.

RESIDENCIAL AQUARELA Brasil 
em Sinop-MT 03 dormitórios sendo 
02 suítes com closet mais 1 suite 
Sala TV Cozinha Gourmet com 
Churrasqueira Banheiro Social 
Lavanderia com estendal Piscina 
aquecida com hidromassagem 
Toda na laje e porcelanato Contato: 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
 

CNPJ: 02.997.711/0001-08                      E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002/2019 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 

1. PREÂMBULO 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO representado por seu 
Pregoeiro designado pelo Ato nº 292 de 02 de Janeiro de 2019, no uso de suas atribuições, TORNA 
PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do EDITAL AO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019 para Registro de Preços, do 
tipo MENOR PREÇO com julgamento MENOR PREÇO POR ITEM conforme descrito neste edital e seus anexos, 
de conformidade com a Lei a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
1.1 - DO OBJETO DO CERTAME: 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, A SEREM ENTREGUES NO 
HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU 
DIAS Nº 269, BAIRRO ALVORADA - PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O 
INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS. 
 
2. ALTERAÇÃO (RETIFICAÇÃO) 
2.1 Ficamos retificados os itens 1304 e 963 da sequencia 160 e 161 do Anexo I – Termo de Referencia do referido edital, 
que trata do valor unitário produto, conforme a seguir descrito: 
 
ONDE SE LER: 
(...) 
3 – DESCRIÇÕES DOS ITENS 
3.1 - MEDICAMENTOS E INSUMOS  

LOTE 01 

SEQ ITEM DESCRIÇÃO UND. 
PADRÃO QUANT.  VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR 
TOTAL  

160 1304 

COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM - ESTÉRIL - 
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILIZADA TAMANHO 7,5 
CM X 7,5 CM, CONFECCIONADA EM FIOS DE 
ALGODÃO PURIFICADO, ISENTA DE AMIDO, COM 
ESTRUTURA DE 13 FIOS POR CM², SEM FALHAS OU 
FIAPOS, APRESENTANDO 08 DOBRAS UNIFORMES, 
EMBALADAS EM ENVELOPES PAPEL GRAU 
CIRÚRGICO, COM FACE EM POLIPROPILENO, COM 
ABERTURA EM PÉTALAS, COM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE 
ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PACOTE 
COM 05 UNIDADES. 

PACOTE COM 
05 UNIDADES 30.000 12,00   360.000,00  

161 963 

COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM – NÃO ESTÉRIL – 
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILIZADA TAMANHO 7,5 
X 7,5 CM, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO 
PURIFICADO, ISENTA DE AMIDO, COM ESTRUTURA 
DE 11 FIOS POR  CM² , SEM FALHAS OU FIAPOS, 
APRESENTANDO 08 DOBRAS UNIFORMES, 
EMBALADAS EM PACOTE PLÁSTICO COM 500 
UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA E VALIDADE.  PACOTE COM 500 
UNIDADES 

PACOTE 5.000 2,00  10.000,00  

 
PASSARÁ A LER: 
(...) 
3 – DESCRIÇÕES DOS ITENS 
3.1 – MEDICAMENTOS E INSUMOS  

LOTE 01 

SEQ ITEM DESCRIÇÃO UND. 
PADRÃO QUANT.  VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR 
TOTAL  

160 1304 

COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM - ESTÉRIL - 
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILIZADA TAMANHO 7,5 
CM X 7,5 CM, CONFECCIONADA EM FIOS DE 
ALGODÃO PURIFICADO, ISENTA DE AMIDO, COM 
ESTRUTURA DE 13 FIOS POR CM², SEM FALHAS OU 
FIAPOS, APRESENTANDO 08 DOBRAS UNIFORMES, 

PACOTE COM 
05 UNIDADES 30.000 2,00   60.000,00  



LEC avançou de fase eliminando o Figueirense na Copa do Brasil 
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Luverdense decide contra
o Fluminense fora de casa
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

O Luverdense, úni-
co mato-grossense que 
chegou à terceira fase da 
Copa do Brasil, vai encarar 
o Fluminense e decide no 
Rio de Janeiro – provavel-
mente no Maracanã – a 
vaga na fase seguinte. Os 
confrontos já estavam de-
finidos por chaveamento, 
mas a Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) re-
alizou nesta sexta-feira (8) 
pela manhã o sorteio dos 
mandos de campo.

É importante escla-
recer que quase todos os 
confrontos estavam defi-
nidos, exceto um: o duelo 
entre Bragantino-PA e o 
vencedor de Apareciden-
se-GO x Ponte Preta, jogo 
válido pela primeira fase, 
foi anulado no STJD por 
conta da acusação de in-
terferência externa na ar-
bitragem. Enquanto não 
há uma definição nos tri-
bunais, a Copa do Brasil 
continua.

Vale lembrar que 
a competição não utili-
za mais o critério do gol 
qualificado. Ou seja: em 
caso de empate no placar 
agregado, a vaga na fase 
seguinte será decidida nos 

pênaltis. A premiação para 
quem chegar à quarta fase 
é de R$ 1,9 milhão.

A terceira fase come-
ça a ser disputada já no 
meio da semana que vem. 
As datas de 3 e 10 de abril 
são as outras duas reser-
vadas para os confrontos 
desta fase da Copa do Bra-
sil.

APARECIDENSE
X PONTE PRETA
O cruzamento que 

tem o Bragantino-PA (se-
gunda fase) e também o 
Vila Nova (terceira fase) 
está congelado devido ao 
imbróglio entre Apare-
cidense e Ponte Preta, na 
primeira fase. Os times se 
enfrentaram em 12 de fe-
vereiro, com vitória por 1 a 
0 dos goianos e muita po-
lêmica envolvendo um gol 
anulado da Ponte, aos 44 
minutos do segundo tem-
po. A Ponte alegou interfe-
rência externa na decisão 
da arbitragem e entrou no 
STJD pedindo a anulação 
do jogo.

O Pleno acatou e im-
pugnou a partida por en-
tender que o delegado do 
jogo passou informação 
ao auxiliar que o atacante 
Hugo Cabral estava impe-
dido. Diante da decisão, 

COPA DO BRASIL | Com os confrontos da terceira fase definidos, CBF sorteou ontem os mandos de campo
Foto: EuclidEs oltramari Jr.

Foto: assEssoria

Foto: Higor ramos

Foto: rubEns cHiri

MATO-GROSSENSE

Sinop precisa vencer para
garantir a classificação

SÃO PAULO

Cuca concordou 
com a saída de 
Diego Souza para 
o Botafogo

EM 2 GRUPOS

Congresso Técnico define os times
que disputarão o estadual sub-19

Vitória garante matematicamente vaga ao Galo do Norte 

Cuca deu aval para a saída de Diego Souza ao Botafogo

Dez times irão disputar a competição; equipes foram divididas em dois grupos 

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

Sexto colocado na 
classificação geral do 
Campeonato Mato-gros-
sense com 8 pontos, o 
Sinop volta a campo nes-
te domingo (10) jogando 
fora de casa contra o Mix-
to. A partida será na Arena 
Pantanal, às 15h.

A equipe rival vem de 
uma eliminação na Copa 
do Brasil no meio de se-
mana. Pela segunda fase, 
fez uma partida de igual 
para igual com a Chape-
coense, abriu o placar e 
segurou a vitória até os 45 
do segundo tempo, quan-
do os catarinenses vira-
ram em menos de dois 
minutos e avançaram na 
competição.

Com 10 pontos, o 
Mixto precisa apenas de 

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

Sexto colocado na 
classificação geral do 
Campeonato Mato-gros-
sense com 8 pontos, o 
Sinop volta a campo nes-
te domingo (10) jogando 
fora de casa contra o Mix-
to. A partida será na Arena 
Pantanal, às 15h.

A equipe rival vem de 
uma eliminação na Copa 
do Brasil no meio de se-
mana. Pela segunda fase, 
fez uma partida de igual 
para igual com a Chape-
coense, abriu o placar e 
segurou a vitória até os 45 
do segundo tempo, quan-
do os catarinenses vira-
ram em menos de dois 
minutos e avançaram na 
competição.

Com 10 pontos, o 
Mixto precisa apenas de 

DA REPORTAGEM

O Campeonato Ma-
to-grossense Sub-19 – 
edição 2019 – já tem defi-
nido a quantidade e quais 
times participarão. Em 
Congresso Técnico reali-
zado nesta semana, ficou 
definido a participação de 
10 equipes na disputa. A 
competição tem previsão 
de início para o dia 12 de 
maio e segue até 7 de ju-
lho. 

O Mato-grossense 
Sub-19 será dividido em 
dois grupos. No Grupo A 
estão Dom Bosco, Grêmio 
Sorriso, Mixto, Luverden-
se e Sinop. Na chave B, 
Araguaia, Cuiabá, Ope-
rário FC, Poconé e União 
Rondonópolis. 

A competição será 
disputada com jogos de 
ida e volta dentro de seus 
respectivos grupos, classi-
ficando os dois primeiros 
colocados de cada chave. 
As semifinais e finais tam-

um empate para garan-
tir matematicamente sua 
classificação à fase de 
quartas de final do Esta-
dual. 

Já o Sinop precisa 
vencer para se classificar 
com duas rodadas de an-
tecedência.

Se vencer, o Sinop 
chega a 11 pontos e não 
seria alcançado mais pelos 
dois últimos colocados, 
que por sinal seriam os re-
baixados hoje. O Juara só 
tem um ponto na compe-
tição, e mesmo que ven-
cesse duas três partidas, 
chegaria a apenas 10. O 
Operário FC, que perdeu 
todos os jogos até agora, 
só pode chegar a 9 (a equi-
pe jogou ontem contra o 
Cuiabá, mas a partida ter-
minou após a finalização 
desta edição do Diário do 
Estado MT).

um empate para garan-
tir matematicamente sua 
classificação à fase de 
quartas de final do Esta-
dual. 

Já o Sinop precisa 
vencer para se classificar 
com duas rodadas de an-
tecedência.

Se vencer, o Sinop 
chega a 11 pontos e não 
seria alcançado mais pelos 
dois últimos colocados, 
que por sinal seriam os re-
baixados hoje. O Juara só 
tem um ponto na compe-
tição, e mesmo que ven-
cesse duas três partidas, 
chegaria a apenas 10. O 
Operário FC, que perdeu 
todos os jogos até agora, 
só pode chegar a 9 (a equi-
pe jogou ontem contra o 
Cuiabá, mas a partida ter-
minou após a finalização 
desta edição do Diário do 
Estado MT).

bém serão decididos em 
jogos de ida e volta. Os 
dois finalistas da categoria 
serão os representantes de 

foi a vez da Aparecidense 
protocolar uma ação para 
cancelar o julgamento. O 
presidente do STJD já in-
deferiu a liminar, mas a 
situação ainda será anali-
sada nos tribunais. A CBF, 
por sua vez, espera uma 
posição definitiva no âm-
bito jurídico para realizar 
as alterações na tabela. 
A única atualização foi a 
suspensão do duelo entre 
Bragantino-PA e Apareci-
dense, que estava marcado 
para a semana passada.

Confira os mandos 
de campo dos 
confrontos da 3ª fase:

As equipes à esquerda fa-
zem a primeira partida 
fora e decidem em casa:

Juventude x Botafogo;
Avaí x Vasco;
Fluminense x Luverdense;
Corinthians x Ceará;
Santos x Atlético-GO;
Vencedor Grupo 43 (se-
gundo jogo na casa do ven-
cedor do Grupo 43) x Vila 
Nova;
Bahia x CRB
Criciúma x Chapecoense
Santa Cruz x ABC
Londrina-PR x Botafogo-
-PB

Mato Grosso na Copa São 
Paulo de Futebol Júnior 
em 2020. O campeão será 
o representante do estado 

na Copa do Brasil Sub-20. 
Regulamento e tabela bá-
sica deverão ser divulga-
das pela FMF em breve.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, 09 a 11 de março 2019 07 | CIDADES | www.diariodoestadomt.com.br

Fazendeiro se irritou com dívida; agrônomo ‘pagou o pato’, então? 

Fazendeiro executou agrônomo:
réu por homicídio qualificado 
DA REPORTAGEM

A vida do caminho-
neiO fazendeiro Paulo 
Faruk de Moraes se tor-
nou réu pelo assassinato 
do agrônomo Silas Hen-
rique Palmieri Maia, 33 
anos, que foi morto a tiros 
em Porto dos Gaúchos, na 
tarde do último dia 18 de 
fevereiro. Agora, ele res-
ponderá por homicídio 
qualificado por motivo 
fútil e sem chance de de-
fesa à vítima. O juiz Rafael 
Depra Panichella, da Vara 
Criminal do município, 
foi quem recebeu a de-
núncia nesta semana.

Em confissão, o fa-
zendeiro disse que se 
sentiu “incomodado”, 
após Silas acompanhar 
a colheita de soja em sua 
propriedade para pagar 
uma dívida na manhã do 
crime. O “embaraço” se 
deu também depois que o 
agrônomo comentou que 
seria necessário apreender 
grãos de sua propriedade. 
Faruk teria uma dívida 
com a vítima e receberia 
saca de grãos como paga-
mento.

 Paulo Faruk agiu 
“com consciência, von-
tade e ânimo de matar, 
impelido por motivo fútil 
e mediante recurso que 
dificultou a defesa da víti-
ma”, segundo a denúncia 

oferecida pelo Ministério 
Público.

O MP relata ainda que 
o fazendeiro, após o ho-
micídio, “se dirigiu tran-
quilamente ao seu veícu-
lo” que estava estacionado 
próximo ao local. Durante 
o trajeto, Faruk observava 
a todo o momento o pon-
to em que a “vítima estava 
caída ao solo para consta-
tar se esta havia falecido”.

O magistrado viu 
que a denúncia tem ele-
mentos fortes de autoria e 
materialidade. Panichella 
então aceitou a denúncia 
do MP e transformou o 
fazendeiro de denunciado 
a réu. Se condenado, ele 
pode pegar até 30 anos de 
reclusão.

COMOÇÃO
O crime gerou muita 

comoção, principalmente 
em Sinop, onde o agrôno-
mo morava. Ele tinha aca-
bado de construir a casa 
própria. Amigos o con-
sideravam um cara ‘boa 
praça, bom profissional, 
aventureiro’, e que ago-
ra, depois de uma vida de 
solteirão, havia resolvido 
se casar. Ele deixou uma 
noiva e a interrogação na 
cabeça daqueles que ainda 
não creem no assassinato: 
o fazendeiro se irrita pela 
dívida e é o agrônomo 
quem ‘paga o pato’?

NORTÃO | Paulo Faruk de Moraes é réu confesso do assassinato do agrônomo Silas Maia
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: RepRoDução

Foto: Divulgação

ALTO CUSTO

Consórcio abre licitação para
a compra de medicamentos

TANGARÁ DA SERRA

Buracos na MT-358 causam
prejuízos aos motoristas

PEIXOTO DE AZEVEDO

Três servidores 
são investigados

NOVA MUTUM

PM apreende 
mais de quatro kg 
de maconha; 2 
suspeitos são presos

Serão adquiridos 17 tipos de medicamentos

Buraqueira danifica veículos leves e também caminhões 

O trio foi alvo de operação que investiga venda 
de lotes de Prefeitura 

DA REPORTAGEM

O Consórcio Vale do 
Teles Pires está com edital 
de licitação aberto para a 
compra de medicamentos 
de alto custo. Serão adqui-
ridos 17 tipos de medica-
mentos, que irão atender 
as necessidades dos 15 
municípios consorciados. 
Qualquer empresa pode 
participar da licitação, 
desde que atenda as exi-
gências estabelecidas no 
edital, Pregão Eletrônico 
n. 009/19, disponível no 
site www.consorciovale-
dotelespires.com.br.

Os documentos e 
propostas de preço devem 
ser encaminhados (uplo-
ad), por meio do site da 
Bolsa Nacional de Com-
pras (www.bnc.org.br), nos 
dias 13 e 14 de março. Para 
participar, os interessados 
também devem estar pre-

ASSESSORIA

Motoristas que preci-
sam passar pela MT-358, 
em Tangará da Serra, re-
clamam da quantidade 
de buracos na rodovia. O 
trecho é usado para ir a 
outros municípios, como 
Barra do Bugres, Campo 
Novo do Parecis e Nova 
Olímpia, além de Cuiabá. 
Os motoristas, tantos de 
carros pequenos quanto 
caminhões, se queixam 
que a rodovia ‘coleciona’ 
buracos. A Secretaria de 
Infraestrutura (Sinfra) de 
Mato Grosso informou, 
por meio da assessoria de 
imprensa, que o governo 
deve abrir o orçamento 
este mês para dar início a 
manutenção de rodovias 
em todo estado. No entan-
to, não disse exatamente 
quando as obras começam 

DA REPORTAGEM

Com assessoria

A Polícia Civil cum-
priu dois mandados de 
busca e apreensão e um 
mandado de prisão tem-
porária em Peixoto de 
Azevedo, em desfavor de 
servidores da Prefeitura. 
As três ordens judiciais 
decorreram das investiga-
ções referentes a inquérito 
instaurado pela Delegacia 
de Peixoto de Azevedo, no 
mês de setembro de 2018, 
para apurar a existência 
de loteamentos irregula-
res criados na cidade, in-
serção de dados falsos no 
sistema de informática da 
Prefeitura, além dos cri-
mes de associação crimi-
nosa e estelionato.

Em averiguações dos 
fatos, a Polícia Civil iden-
tificou uma quadra per-
tencente a reserva técnica 
da Prefeitura, a qual no 
sistema de IPTU consta 
nome de proprietários. 
Ainda conforme a própria 

DA REPORTAGEM

Com assessoria

A Polícia Militar 
apreendeu na madruga-
da desta sexta-feira (8) 
mais de quatro kg de dro-
gas, em uma residência 
na Avenida das Seriemas, 
centro de Nova Mutum, 
dois suspeitos foram pre-
sos. Algumas porções de 
maconha foram encon-
tradas no guarda-roupas.

Em verificação no 
quarto o restante foi loca-
lizado embaixo da cama. 
Ao todo foram 4,299 kg 
de substância análoga a 

viamente credenciados ao 
sistema eletrônico “Lici-
tações”, da Bolsa Nacional 
de Compras.

A sessão pública está 
marcada para o dia 15 de 
março, com início às 9h e 
as disputas, na sequência, 
às 10h. Será considerada 
vencedora, a empresa que 
oferecer o menor preço 
por item. Outro ponto 
que deve ser observado, é 
quanto aos prazos de vali-
dade e entrega dos produ-
tos. O não cumprimento 
do edital pode acarretar 
em notificações e multas.

Fazem parte do Con-
sórcio de Saúde Cláudia, 
Feliz Natal, Ipiranga do 
Norte, Itanhangá, Lucas 
do Rio Verde, Nova Ma-
ringá, Nova Mutum, Nova 
Ubiratã, Santa Carmem, 
Santa Rita do Trivelato, 
Sinop, Sorriso, Tapurah, 
União do Sul e Vera.

na MT-358.
Trafegar pela rodovia 

se torna ainda mais difícil 
no período da chuva. Em 
um trecho na MT-358, 
quase chegando em Nova 
Olímpia, a quantidade de 
buracos impressiona. São 
tantos que fazem a pista 
ficar estreita para os veí-
culos. Além do perigo os 
motoristas também so-
frem com o prejuízo.

Já no Distrito de As-
sarí, que pertence a Barra 
do Bugres, os buracos só 
aumentam formando filas 
de carros e caminhões. Os 
caminhoneiros com carga 
pesada também sofrem, já 
que os veículos têm que 
passar por consertos regu-
larmente.

Já próximo a Serra 
Tapirapuã, que vai para 
Campo Novo do Parecis, 
a cena de confusão na es-

Prefeitura, o local não 
pode ser comercializado.

Os indícios aponta-
ram para o envolvimento 
de três suspeitos, sendo 
um fiscal de tributos, um 
servidor que havia traba-
lhado no setor de tribu-
tação e um engenheiro, 
todos servidores da Pre-
feitura. O fiscal de tri-
butos identificado como 
R.A.A. teve o mandado de 
prisão temporária (5 dias) 
decretado pela Justiça e 
cumprido pelos policiais 
civis.

As buscas e apre-
ensão domiciliar foram 
cumpridas em residên-
cias de outros dois inves-
tigados, bem como nos 
setores da Prefeitura onde 
os envolvidos trabalham. 
Nas casas dos alvos foram 
apreendidos computado-
res pessoais dos suspei-
tos, contratos de compra 
e venda de imóveis, reci-
bos de pagamentos, entre 
outros documentos que 
serão analisados.

maconha, divididos em 
oito tabletes, além de ma-
teriais utilizados para em-
balar o entorpecente, tais 
como rolo de plástico fil-
me transparente, rolo de 
fita crepe, e R$ 390, que 
estavam na capinha do 
celular do suspeito J.N.S., 
32 anos.

Já o jovem O.P.R, 18 
anos, trazia consigo R$ 40 
possivelmente para com-
prar entorpecente do sus-
peito J.N.S.. Diante dos fa-
tos ambos foram detidos 
e encaminhados a Dele-
gacia Civil para as devidas 
providências.

O CRIME
Silas vendeu insumos 

agrícolas ao sojicultor e 
como pagamento rece-
beria em grãos. Suposta-
mente, por temor de levar 
calote, ficou esperando a 
colheita no local. O fazen-
deiro não teria gostado da 
desconfiança e foi até o 

bar onde o agrônomo es-
tava almoçando, na região 
do distrito Novo Paraná, 
em Porto dos Gaúchos, e, 
à queima roupa, atirou. 
O assassino chegou pelas 
costas e disparou a pisto-
la contra a cabeça do alvo. 
Um colega que almoçava 
com Silas viu tudo.

trada continua. Na chuva 
e a noite os faróis ligados 
mostram como os carros 
e caminhões andam na 
pista tentando desviar dos 
buracos que aparecem. As 
rodas chegam a desapare-
cer no chão.

À noite a rodovia fica 
mais perigosa: não tem 
sinalização e nem acos-
tamento. Na maioria das 
vezes, os motoristas são 
obrigados a invadirem a 
pista contrária para des-
viar de um buraco.
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